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RESUMO 

 

 

Este trabalho pretende elucidar o lugar de consagração da apreciação crítica das obras 

fílmicas na revista Bravo!. Como objetos de estudo foram selecionadas algumas 

apreciações críticas das obras fílmicas, entre elas reportagens e críticas publicadas na 

seção de cinema da revista. Ao averiguar os textos, percebe-se uma tendência à 

atribuição de valor e preocupação em orientar o olhar do leitor de forma mais nítida e 

consistente nas reportagens, enquanto os textos das críticas se apresentam com 

apreciações mais sucintas. A análise comparativa dos textos está moldada nas 

contribuições de Pierre Bourdieu, e condicionada às contribuições de estudiosos da 

crítica, tais como Tito Cunha, Eduardo Torres, entre outros que possam ajudar a 

sustentar esse aparato bibliográfico referente ao papel do crítico e às possíveis regras 

utilizadas por ele na apreciação das obras fílmicas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo de revista; crítica de cinema; reportagem 

jornalística. 

 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

Este trabalho pretende elucidar o lugar de consagração da apreciação crítica das 

obras fílmicas na revista Bravo!. Como objetos de estudo foram selecionadas algumas 

apreciações das obras fílmicas, entre elas reportagens e críticas publicadas na seção de 

cinema da revista. A proposta é averiguar se esses textos oferecem mais informações e 

apreciações sobre a obra avaliada que a própria crítica cultural localizada na seção 

„crítica‟, publicada logo após a reportagem. A análise comparativa dos textos está 

moldada nas contribuições de Pierre Bourdieu, e condicionada às contribuições de 

estudiosos da crítica, tais como Tito Cunha, Eduardo Torres, entre outros que possam 

ajudar a sustentar esse aparato bibliográfico referente ao papel do crítico e as possíveis 
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regras utilizadas por ele na apreciação das obras fílmicas. Convém ressaltar que a 

proposta deste trabalho não é destacar a qualidade do que é produzido pela revista no 

sentido de definir ou julgar se os textos são bons ou ruins, mas perceber, a partir da 

análise, quais os objetivos a crítica de Bravo! se propõe e, assim, identificar se o lugar 

de consagração da atividade crítica reside no texto da reportagem, enquanto gênero 

jornalístico, ou no texto da crítica, enquanto gênero opinativo. 

A escolha da revista Bravo! como foco do material de análise justifica-se pela 

representatividade que a publicação possui no mercado editorial. Segundo o PubliAbril 

(Portal de Publicidade da Abril), Bravo! representa o ingresso do leitor para o mundo da 

cultura. Trata-se de uma revista mensal, especializada, que se diz conhecedora das 

características, necessidades e interesses do seu público alvo. Basta observar seu slogan 

editorial: “É cult. É cool. É pop.” A revista denomina-se cult pois busca atender aos 

anseios dos leitores apaixonados por cultura. Neste sentido a revista se propõe a trazer a 

informação apurada, abrir o diálogo, analisar, estimular a discussão com propriedade e 

tornar-se referência e autoridade no assunto. Classifica-se como cool porque acredita 

que seus leitores, ávidos por novidade, desejam estar sempre atualizados com a agenda 

cultural, no país e no mundo, destacando em seus editoriais o que é relevante no 

momento, interessante, imperdível. E, por fim, acredita ser pop uma vez que aborda 

todas as áreas da cultura - do erudito ao popular – de forma vibrante e acessível, ao 

passo que acredita romper com o preconceito que coloca a arte e a cultura num patamar 

inatingível, elitista. Para isso, utiliza linguagem leve e agradável, aponta lançamentos, 

indica escolhas, aproxima o leitor do mundo da cultura.  

De fato, Bravo! apresenta-se como uma revista abrangente que atende um 

público cada vez mais diversificado. O PubliAbril publicou um perfil do leitor: em 

relação ao gênero, 51% representa o público feminino e 49% masculino; em relação à 

faixa etária, os maiores percentuais de leitores possuem entre 20 e 44 anos, que somados 

representam cerca de 71%; em relação à classe social, 60% pertence a classe B; e a 

localização desse público concentra-se em sua maioria, cerca de 54%, na região sudeste. 

Convém ressaltar também que, segundo dados do Instituto Verificador de Circulação 

(IVC), de março deste ano, a revista possui uma tiragem de cerca de 30 mil exemplares 

por edição, com uma média de 19,4 mil assinantes e mais de 7 mil exemplares de 

vendagens avulsas. De 2006 a 2009, a revista apresentou um acréscimo de 66% na 

venda total média e 148% da venda total de assinaturas, representando certa vantagem 

no mercado editorial se comparado a outros títulos com propostas editoriais nem tão 
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semelhantes, mas enquadrados em categorias de revistas de arte e cultura ou até mesmo 

interesse geral/cultura.  

A revista oferece ao leitor cinco seções com temática específica – livros, artes 

plásticas, cinema, música, teatro e dança – além de outras seções com conteúdo variado 

que abrangem as cartas dos leitores, ficção inédita com contos de diversos autores, 

novidades do site, além do espaço intitulado „Primeira Fila‟ com novidades de todas as 

temáticas. Sem contar que Bravo! vai além da revista e do site, lança edições especiais, 

livros, realiza eventos, encontros e prêmios seguindo um calendário anual de atividades. 

 

O Crítico como Produtor no Jornalismo e como Mediador no Contato com o 

Leitor 

 
Inicialmente o ponto fundamental para discussão será o papel do crítico no 

processo de apreciação da obra fílmica, seja como produtor no jornalismo ou como 

mediador no contato com o leitor. Nesta ampla discussão sobre sua importância no que 

se refere às qualidades requeridas para que ele receba o status de agente responsável 

pela valoração da obra, é possível encontrar diversos pontos de vista divergentes ou 

complementares entre os teóricos deste campo do conhecimento.  

Alguns defendem que o indivíduo está dotado de uma faculdade de distinguir, de 

julgar, de criticar; e essa faculdade crítica é o sinal da sua autonomia adquirida. Nesse 

sentido, o crítico pode ser um espectador, ou um leitor, ou um ouvinte, como qualquer 

outro, no sentido em que todo o indivíduo é autônomo e tem direito a uma opinião 

própria. Como defendia Walter Benjamin, todos nós somos críticos: “É inerente à 

técnica do cinema tal como à dos desportos que qualquer pessoa que testemunha as suas 

realizações é de alguma forma especialista” (BENJAMIN apud TORRES, 2005).  

Mas, o fundamento da crítica não se configura em exprimir a opinião habitual 

dos cidadãos, a qual não é habitualmente o resultado de uma reflexão específica de um 

conhecedor da matéria criticada. Isso porque os críticos não são juízes, mas são 

profissionais (embora não devem se considerar especialistas) que não podem abster-se 

de dizer o que está bem e o que está mal, o que é bom e o que é mau, no sentido de 

construir uma crítica pedagógica capaz de esclarecer o valor da obra ao leitor 

(TORRES, 2005).  

De fato, Bourdieu (1996) defende que a obra de arte só existe enquanto objeto 

simbólico dotado de valor se for socialmente instituída como tal por espectadores 
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dotados da disposição e da competência estéticas necessárias para reconhecê-la como 

obra de arte. Entretanto, o produtor do valor da obra de arte não é o artista, mas o campo 

de produção enquanto universo de crença que produz o valor da obra de arte como 

fetiche ao produzir a crença no poder criador do artista (BOURDIEU, 1996).  

Dentre o conjunto de agentes e instituições que compõem e participam do campo 

de produção do valor da obra, destaca-se a importância do crítico – agente capaz de agir 

sobre o mercado da arte por ser detentor de um veredicto de consagração que produz a 

crença no poder criador do artista e, conseqüentemente, capaz de auxiliar a preparação e 

formação de consumidores aptos a reconhecer a obra de arte como tal.  

Outra contribuição teórica para esta discussão é apontada por Cunha (2004), que 

define as funções cumpridas pela crítica de cinema. Segundo ele, as funções do discurso 

crítico foram descritas por Habermas em sua análise da esfera pública literária como 

sendo as de um árbitro das artes, na qual o crítico é visto como um representante do 

público, porta voz e mandatário, com a função pedagógica: ensinar a ver questões 

pertinentes a propósito de um filme, informar e fazer-nos saber interrogá-lo. Ainda 

nesse contexto de Habermas, o crítico teria também uma função hermenêutica que 

consiste em interpretar, interrogar a obra e extrair-lhe o sentido e atribuir-lhes 

significações, além da função retórica que cuida de ajuizar do seu valor e justificá-lo.  

Ao refletir sobre o discurso crítico, Cunha (2004) argumenta que o crítico então 

deve exprimir as opiniões, juízos e apreciações de um público que não é pequeno nem é 

massificado, mas estável e reunido pelo gosto comum no gênero. Mas o autor questiona 

a existência desse público de cinema e se a crítica de cinema na imprensa hoje é 

representante de tal público. E conclui: “Esse público de que fala Habermas não era um 

simples consumidor passivo, antes ativo buscador de sentidos e da sua discussão 

argumentada (CUNHA, 2004, p.94). 

 

O que diz ou deve dizer a crítica? 

Nessa busca pela delimitação do papel e função do crítico e ao longo da 

discussão sobre a importância da crítica para a produção de valor e consagração da obra, 

a reflexão deste artigo recai sobre os seguintes questionamentos: Existem regras fixas 

aplicáveis à apreciação do objeto artístico, especialmente às obras fílmicas? E, mais 

especificamente: O que, de fato, diz a crítica? 

Segundo Torres (2005), muitos dos textos que são publicados pela imprensa não 

são na verdade críticas. Muitos sequer são comentários no sentido literário do termo. 
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“São opiniões vulgares que só deixam de o ser porque são singularizadas e relevadas em 

importância pela sua publicação e assinatura” (TORRES, 2005, p. 52). Cunha (2004), 

por sua vez, contribui com a discussão aqui apresentada, pois em seus estudos interroga 

a crítica e se propõe a desvendar a significação, a verdade da obra ou sua mensagem. 

Ele define que a crítica em geral e a cinematográfica, em particular, seria a operação de 

um juízo de valor sobre a obra, uma argumentação fundamentada e justificada sobre o 

valor estético ou outro da obra.  

Mas nem sempre os textos se apresentam dessa forma. Muitas vezes o texto da 

seção crítica do jornal abstém-se de juízo de valor, propondo uma descrição factual da 

narrativa, além de muita informação sobre o contexto cinematográfico, revelando 

exaustiva preocupação com o contexto histórico, social, político ou econômico em que a 

obra é produzida. Em outros casos, alguns textos procuram ou propõem uma 

interpretação da obra segundo os mais variados critérios. “O que nos diz a crítica hoje é 

uma pletora de informações sobre cada filme, um imenso press-release com dados 

infindáveis sobre as mais ínfimas circunstâncias de cada produção” (CUNHA, 2004, p. 

95). Ele também critica a composição do discurso crítico como mera descrição do 

objeto, pois esse processo não é tão simples uma vez que descrever o filme exige fazer 

escolhas. E reafirma a defesa de uma critica como tarefa hermenêutica: “Interpretar a 

significação da obra. Propor um sentido à consideração do leitor” (CUNHA, 2004, 

p.95).  

Para o autor, o filme enquanto obra de arte possui significação. Além disso, 

torna-se um objeto que precisa ser explicado e, portanto, suscita interpretações. Assim, a 

crítica também suscita critérios que permitam avaliar, operar juízos de valor e uma das 

tarefas do crítico é justamente propor discursivamente um juízo de valor. Entretanto, 

conforme Cunha (2004), afirmar que um filme é „bom‟ ou „genial‟ ou „fabuloso‟ ou o 

contrário disso não é propriamente a constatação de um fato. Enquanto juízo de valor 

pode ser uma apreciação objetiva que não nomeia um simples sentimento daquele que 

pronuncia a frase.  

 

“Dizer que o filme é „bom‟ é como dar-lhe um premio ou pronunciar uma sentença. As 

sentenças não são verdadeiras nem falsas, mas tem que ser justificadas, tal como o juízo 

de valor ou qualquer alegação que queira convencer um auditório” (CUNHA, 2004, p. 

97).  
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Mas, um veredicto crítico sobre um filme exige, implica suscita uma justificação 

e bom uso da linguagem e da argumentação.  Eis a questão que permeia esta reflexão: 

como se diz e o que é que se diz sobre um filme, considerando que uso se faz da 

linguagem e dos argumentos a propósito de um filme?  

 

Regras de apreciação: uma questão de gênero? 

Jornalisticamente o gênero „crítica‟ é entendido como distinto da notícia ou 

reportagem. Melo (2003) classifica as notícias e reportagens como gêneros jornalísticos 

informativos e as críticas como gêneros jornalísticos opinativos. Nesse sentido, o crítico 

de cinema não é um repórter que escreve uma notícia sobre um acontecimento 

cinematográfico seguindo critérios de objetividade, imparcialidade e atualidade. O 

crítico não reporta fatos, não noticia acontecimentos. Ele descreve a obra fílmica, 

interpreta, avalia, opina.  

Entretanto, Cunha (2004) questiona a existência de uma teoria geral do cinema 

que consista num conjunto de regras a que o bom filme tem de obedecer e se o juízo 

crítico far-se-á constatando a aplicação dessas regras. “Que aspectos de um filme podem 

ser usados como base, suporte, fundamento ou razão de um juízo crítico no âmbito do 

cinema?” (Ibid. p.98).  

Torres (2005) colabora no sentido de oferecer subsídios teóricos que podem 

auxiliar na busca de „regras‟ aplicáveis à apreciação crítica. Em seu estudo, ele não se 

refere à crítica de cinema, mas, ao se propor a questionar o que é a crítica de televisão, 

defende que, como qualquer crítica, a de televisão deve seguir regras. Ele ressalta a 

singularidade da crítica e afasta-nos da possibilidade de estabelecer regras estritas e 

aproxima-nos do desejo de encontrar os princípios que devem norteá-la. Além disso, 

defende que a crítica deve procurar em primeiro lugar fazer análise e acrescentar 

informação factual, comparação e análise em profundidade recorrendo à filosofia, à 

estética, às ciências sociais de forma a permitir uma melhor observação da obra pelo 

leitor. De modo geral, o texto da crítica deve ser acessível, mostrar independência em 

relação aos criticados, leitores e personagens, deve propor a melhoria do meio e a defesa 

do leitor e, sobretudo, criar um lugar de discussão e fomentar idéias. 

 

O Lugar da Crítica Fílmica em Bravo! 

Considerando a revisão bibliográfica apresentada, um dos objetivos apontados 

neste trabalho consiste em conhecer como é produzido o valor dos filmes abordados nos 
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textos e o que diz a crítica na seção de cinema da revista Bravo!, ressaltando a 

profundidade de apreciação crítica que ela oferece aos leitores nos textos das 

reportagens e das críticas. Em seguida, ao comparar as apreciações das obras fílmicas 

oferecidas pelos jornalistas e/ou críticos aos leitores, busca-se pensar qual o lugar da 

crítica de fato na revista. Isto é, a partir da análise do nível de apreciação dos filmes 

presentes nos textos selecionados, pretende-se identificar se o lugar de consagração da 

atividade crítica reside no texto da reportagem, enquanto gênero jornalístico, ou no texto 

da crítica, enquanto gênero opinativo. 

Do ponto de vista metodológico, não será considerado nenhum teórico 

específico que possa estabelecer uma possível regra fixa de avaliação de uma obra 

fílmica. Ao contrário, a partir das sugestões indicadas pelos teóricos citados, foram 

propostos alguns pontos de análise que se adequassem aos questionamentos secundários 

que a investigação suscita. Os pontos de análise, que deveriam ser detectados em cada 

um dos textos selecionados, foram organizados em uma ficha, na qual foram anotadas 

informações relativas a cada uma das matérias. Todos os textos foram observados e 

descritos nas fichas de forma que possibilitassem a percepção de características comuns 

ou não entre os textos, facilitando sua comparação e colaborando para posteriores 

conclusões.  

Tais pontos de análise foram organizados nas fichas da seguinte forma: 

1. Averiguar como o autor do texto dá destaque ao enredo do filme:  

a) Título e subtítulo (observar a presença do nome do filme, além de informações, 

descrições e adjetivos sobre a obra fílmica); 

b) Autor do texto (observar a freqüência de publicações seja como autor das reportagens 

ou como autor das críticas); 

c) Tema (apontar o objeto da crítica e/ou reportagem, ressaltando sua natureza, se é 

filme ou documentário); 

d) Sinopse (observar se o autor apresenta um resumo do filme, além da descrição de 

cenas e personagens); 

 

 

 

2. Analisar as referências que valorizam a obra e ampliam seu poder simbólico: 

a) Comparação com outros filmes, diretores e gêneros (se aproxima, assemelha ou 

contrapõe ao filme analisado); 
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b) Rentabilidade da produção (observar no texto se o filme representa uma produção 

milionária com campanha de marketing ostensiva e apelo comercial e popular ou se a 

crítica trata de uma produção mais modesta ou independente); 

 

3. Analisar o nível de discussão que o texto da crítica apresenta: 

a) Qualificação da obra fílmica (observar como o crítico de posiciona durante o 

processo de emissão de juízo de valor conferido a obra e como ele apresenta 

adjetivações e justificativas para tal julgamento);  

b) Diálogo com o leitor (verificar como o crítico se dirige ao leitor, ressaltando se ele 

utiliza um tom impessoal ou se evoca o leitor, como se coloca no texto enquanto 

detentor de um olhar mais especializado ou como detentor de mais uma opinião de 

espectador); 

 

4. Analisar a inclinação da informação publicada:  

a) Orientação jornalística (trata-se de uma apreciação centrada no filme, sua produção, 

origem e repercussão)  

b) Orientação crítica (trata-se de uma apreciação voltada para o consumo ou formação 

do público leitor). 

 

O que diz a crítica de Bravo! 

Como este trabalho tem foco específico na seção que aborda o cinema como 

temática, compete ressaltar então a estrutura deste espaço: basicamente a seção oferece 

aos leitores uma reportagem, uma crítica, a indicação de DVDs do mês e a seleção dos 

melhores filmes na opinião da revista. Entretanto, em algumas edições, é possível 

perceber a presença de outros gêneros jornalísticos nesta mesma seção como ensaios e 

entrevistas. O recorte de análise deste estudo abrange as edições publicadas entre 

fevereiro e julho de 2009, somando um total de seis edições. Considerando a 

superficialidade na valoração da obra em espaços que indicam ou selecionam filmes e 

DVDs, foram selecionados para a análise em questão apenas os textos com referência 

direta as obras fílmicas nas reportagens e nas críticas publicadas na seção de cinema 

dessas edições
3
.  

                                                 
3
 A lista de reportagens e críticas selecionadas para análise encontra-se nas referencias bibliográficas. 
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No total, foram selecionadas sete reportagens, sendo que algumas edições 

publicaram mais de uma, como a edição nº138, com três reportagens referindo-se 

diretamente a um filme específico, e a edição nº139, com duas reportagens. Ambas as 

edições fazem referências diretas a filmes indicados ao Oscar 2009. Também foram 

selecionadas para análise seis críticas, publicadas dentro da seção de cinema.  

 

Resultados 

Ao averiguar como o autor do texto dá destaque ao enredo do filme foi possível 

observar que os títulos apresentam em todas as reportagens selecionadas um resumo do 

tema abordado. Um bom exemplo dessa demonstração está em “O homem que entendeu 

Nixon..”(edição nº138, p. 46). Nas críticas selecionadas para análise, há uma variação 

de julgamentos, como em “Uma soma de obsessões (edição nº138, p.60), além de 

orientação do leitor sobre o conceito da obra, como em “Um crime artístico...” (edição 

140, p. 76), e também um resumo do tema abordado pelo filme, como em “O fim do 

Iluminismo (edição nº139, p.48). 

Os subtítulos são mais precisos em relação à identificação das obras citadas e 

mais ricos em relação à apresentação de informações e referências sobre as obras. A 

presença do nome dos filmes e/ou documentários nos subtítulos, por exemplo, foi 

percebida em todas as seis críticas selecionadas, porém no caso das reportagens, do total 

de sete subtítulos analisados apenas dois não indicaram o nome da produção, como duas 

das reportagens de André Nigri inseridas na edição nº 138, referentes à cobertura 

especial do Oscar 2009 (“O homem que entendeu Nixon...”, p. 46; “E o homem que 

queria ser Che...”, p. 50). 

Em relação às informações e descrições apresentadas nos subtítulos, 

predominam nas reportagens referências à autoria dos filmes (roteirista ou diretor): do 

total de sete reportagens analisadas, quatro fizeram referência a autoria; em seguida, foi 

possível observar referências ao roteiro e ao tema abordado pelo filme em duas 

reportagens respectivamente; e apenas uma reportagem fez referência ao personagem, 

seja protagonista ou ator, ou faz referência à produção do filme. Nas críticas, 

predominam as referências ao tema do filme, citadas em cinco textos, seguidas das 

referências ao roteiro, em três textos, e apenas uma referência à autoria e consagração.   

No que diz respeito à utilização de adjetivos para qualificar e emitir julgamentos 

sobre a obra, foi possível perceber a presença deles seja nas reportagens ou nas críticas 

selecionadas para a análise. Em alguns casos os adjetivos são utilizados para uma 
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apreciação negativa sobre o filme, como em “E o homem que queria ser Che...”, cujo 

subtítulo apresenta a seguinte apreciação: “Pena que a atuação é a única coisa boa do 

filme” (edição nº138, p. 50). Mas na maioria dos subtítulos dos textos analisados, os 

adjetivos são utilizados para a apreciação positiva do filme, como em “Guerra e paz nas 

telas...”, o subtítulo faz a seguinte apreciação: “O brilhante „Valsa com Bashir‟ (edição 

nº139, p. 46). 

Em relação à autoria dos textos analisados, o autor predominante das críticas e 

reportagens das edições analisadas é André Nigri. Ele assina cinco reportagens e quatro 

críticas. Cabe ressaltar que em algumas edições Nigri publicou até três textos, como na 

edição nº 138, referentes à cobertura especial do Oscar 2009, em que assinou duas 

reportagens (“O homem que entendeu Nixon...”, p. 46; “E o homem que queria ser 

Che...”, p. 50) e uma crítica (“Uma soma de obsessões...”, p.60). Um aspecto 

interessante também é que em quase todas as edições Nigri publicou textos com 

referências a filmes.  

Os outros autores que assinaram as reportagens publicadas na revista foram Ana 

Paula Sousa (“Sim, ele pôde...”, edição nº138, p.52) e Laila Abou Mahmoud, (“Guerra e 

paz nas telas...” edição nº 139, p.46). Já em relação às criticas, foram identificados 

também outros dois autores: Daniel Schenker Wajnberg (“Imagens no pânico...” edição 

nº141, p. 86) e Carlos Messias (“Persona non grata...” edição nº143, p. 38). 

Sobre os temas abordados, do total de 13 textos selecionados para análise, 

apenas as críticas apresentaram variação na escolha da natureza do objeto: do total de 

seis textos quatro abordaram um filme como tema e apenas duas abordaram 

documentários, como em “Um crime artístico” (edição nº140, p.76), e “Imagens do 

pânico...” (edição nº141, p.92).  

Outro ponto fundamental para análise em relação ao destaque apresentado no 

texto refere-se ao espaço que o autor dedica à apresentação da sinopse do filme e/ou 

documentário, seja através de uma descrição do roteiro do filme, de determinadas cenas 

ou características de personagens. Nas críticas analisadas, é possível perceber que 

predomina o uso da sinopse a partir do segundo parágrafo do texto, seguindo até parte 

do último parágrafo, como no texto que André Nigri comenta a atuação de mais um 

personagem do cineasta Clint Eastwood: “Gran Torino pendura mais um quadro na 

galeria de durões de Clint. Walt Kowalski, interpretado por ele próprio, é um veterano 

da Guerra da Coréia que, no inicio do filme, acaba de ficar viúvo. Ele vive sozinho em 

um subúrbio de Detroit...”.  
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Nas reportagens, observa-se outra estratégia argumentativa. Por tratar-se de um 

gênero jornalístico informativo, os autores (agora repórteres ao invés de críticos) 

iniciam o texto das reportagens abordando ou contextualizando um fato que pode ser 

presente ou passado, mas que de alguma forma conduz e prepara o raciocínio do leitor 

para o tema que será abordado no filme. Por isso, as reportagens analisadas de modo 

geral apresentam um relato do roteiro da obra em forma de sinopse a partir do segundo, 

ou de forma mais comum, no terceiro parágrafo. Os textos de Nigri sobre o 

documentário „Simonal‟ e o filme „W.‟ são exemplos de utilização de um recurso 

comum ao texto da reportagem dissertativa: omissão de dados identificadores ou 

retardamento na apresentação de aspectos fundamentais do tema abordado, neste caso a 

história dos filmes.  

Uma preocupação durante a análise foi buscar referências que valorizam a obra e 

ampliam seu poder simbólico. No caso das críticas, foi possível perceber em todos os 

textos analisados que sempre há uma comparação com outros filmes, diretores e 

gêneros, de modo que indique a preparação do olhar do leitor, ou seja, na medida que 

essas comparações permitem que o leitor imagine o que pode esperar da película. Ainda 

no texto de Nigri sobre o filme de Eastwood, observa-se logo no primeiro parágrafo 

uma tendência de comparação com outros personagens „durões‟ interpretados pelo 

próprio cineasta. Em seguida, Nigri continua utilizando esse recurso de comparação de 

modo a ressaltar semelhanças na temática. Neste caso ele cita outros filmes que também 

abordaram a orfandade assim como em Gran Torino, filme avaliado pelo crítico em 

questão. 

Para a valorização das obras fílmicas nas reportagens, os autores utilizaram 

também recursos de comparação com outros filmes, autores e até personagens com 

mesma temática e/ou perfil. Na reportagem de Nigri sobre o filme „W.‟, por exemplo, 

predominou a comparação do filme em questão com outras produções que também 

criticaram a atuação do presidente Bush, seja na esfera das grandes produções como na 

esfera do cinema alternativo. Outro exemplo curioso sobre a busca de referências para a 

valorização da obra, foi a estratégia usada por Nigri na reportagem “O Ídolo Linchado”, 

cujo foco da argumentação passa a predominar no que se refere aos detalhes e fatos 

verídicos da vida do protagonista que, segundo o autor da reportagem, a melhor resposta 

para descobrir se de fato Simonal era um informante da ditadura é dada no 

documentário, rico em detalhes. 
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Convém ressaltar que em nenhuma das críticas analisadas foi identificada a 

referência aos aspectos que abordam a rentabilidade da produção, especialmente no que 

se refere a cifras ou campanhas de marketing, nem tampouco foi citado pelos autores 

informações que digam se a obra fílmica é uma produção mais modesta ou 

independente. Já nas reportagens, a maioria dos textos analisados não concentrou neste 

foco de argumentação para conferir mais respaldo aos filmes analisados. Em alguns 

momentos é possível perceber comparações sutis dos filmes analisados com outras 

produções mais suntuosas ou pertencentes ao cenário alternativo, como em „W.‟, que 

Nigri compara a escolha da temática com outros documentários que não passaram pelo 

glamour das grandes produções. Porém, há destaque O destaque na produção do filme é 

nitidamente percebido no comentário final de Nigri presente na reportagem sobre o 

filme „Quem quer ser um milionário?‟: “Hollywood e outras cinematografias do mundo 

inteiro já trataram muitas vezes do mesmo tema. O grande mérito de Danny Boyle é ter 

conseguido tecer um enredo em princípio pouco original usando uma linguagem 

envolvente e inovadora”. 

Os artifícios argumentativos explicitam o posicionamento do crítico no processo 

de emissão de juízo de valor conferido à obra na medida em que ele apresenta 

adjetivações e justificativas para tal julgamento. Assim, ao analisar o nível de discussão 

que o texto da crítica apresenta, é possível identificar como os autores qualificam a obra 

fílmica, como Daniel Wajnberg apresenta logo no inicio do primeiro parágrafo de 

“Imagens do pânico...” (edição nº141, p.92): “FilmeFobia é polêmico, perturbador e 

desconfortável”. Ou também observar a apreciação da atuação ou escolha de 

determinados atores, como André Nigri opinou sobre a escolha da atriz que interpreta a 

prima do protagonista: “Ao seu lado há também a correta interpretação de Vanessa 

Giácomo, como prima de Jean..”, em “Um brasileiro sem nenhum heroísmo...”( edição 

nº 142, p. 84). E, ainda, há uma apreciação da escolha da temática abordada seja de 

maneira positiva, negativa ou implícita, como Carlos Messias comenta no primeiro 

parágrafo de sua crítica: “Bem-vindo foi o vencedor do Prêmio Júri Ecumênico , 

dedicado a obras capazes de sensibilizar o público ao tratar de questões sociais”, em 

“Persona non grata...” (edição nº142, p.38).  

Apesar de as reportagens estarem enquadradas como gêneros jornalísticos 

informativos e, portanto, dotados de critérios de imparcialidade e neutralidade na 

abordagem, as reportagens analisadas apresentam um tom opinativo bem marcante . Um 

exemplo de emissão de juízo de valor explícito sobre a escolha do ator que interpretaria 
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o protagonista está na reportagem de Ana Paula Sousa “Sim, ele pôde”, (edição nº138, 

p.52), no final do último parágrafo: “A atuação de Penn é de arrepiar. Ele surge de tal 

modo que lá pelas tantas, nos esquecemos de que é Penn aquele homem de expressão 

doce, voz baixa e corpo diminuído”. Ou ainda, de forma também pontual por André 

Nigri: “Infelizmente, essa é a única virtude do filme”, em comentário sobre a escolha de 

Benício Del Toro para interpretar o protagonista de Che na reportagem “E o homem 

que queria ser Che...” (edição nº138, p. 52). 

Em relação à forma como o crítico se dirige ao leitor, nas críticas analisadas não 

foi observado em nenhum momento um diálogo direto na forma de evocação do leitor. 

Na verdade, o crítico se coloca no texto utilizando um tom impessoal e se apresenta 

mais como um detentor de um olhar mais especializado ou como detentor de um 

conhecimento capaz de preparar o olhar do leitor para a apreciação do filme. Da mesma 

forma, nas reportagens não é possível identificar um espaço para o diálogo com o leitor 

ou até mesmo um diálogo com outros especialistas, através da publicação de citações 

diretas, típicas dos textos das reportagens. Os textos analisados neste corpus mostram 

que as reportagens seguem a mesma estratégia das críticas, ou seja, o crítico continua se 

colocando como especialista no assunto.  

É possível concluir que as críticas de Bravo! analisadas neste trabalho 

apresentam aspectos que configuram uma orientação jornalística em momentos que 

centra em detalhes específicos do filme, como cenas, personagens, roteiro, mas também 

ao mesmo tempo essas críticas apresentam orientação crítica ao inserir argumentos que 

favorecem a formação do publico e a preparação do olhar do leitor para a apreciação da 

obra fílmica. Apesar dos traços jornalísticos, os textos publicados na seção „crítica‟ 

cumprem com a função de crítica de arte e apreciação da obra fílmica só que de maneira 

mais sucinta e coesa, com utilização de argumentos valorativos limitados. É parcial sem 

extrapolar nos julgamentos. É informativo e atual, mas não perde o tom opinativo e 

argumentativo típico do gênero opinativo. 

Já as reportagens apresentam uma inclinação mais definida em relação à 

orientação da informação publicada. Possuem forte orientação jornalística, ampliando 

nitidamente o espaço para exposição do fato abordado no filme ou até mesmo para a 

contextualização histórica do mesmo. Esse recurso foi percebido, por exemplo, na 

reportagem de Nigri sobre o documentário „Simonal‟ e na reportagem de Ana Paula 

Sousa sobre o filme „W.‟, em que ambos utilizam a alusão histórica como recurso de 

argumentação do texto da reportagem dissertativa. Entretanto, o aspecto mais curioso 
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das reportagens e talvez o que possa nos ajudar a elucidar o mais propício lugar da 

crítica em Bravo! é o fato das reportagens não esconderem a orientação crítica e uma 

tendência à formação do olhar do público leitor. 

Se para a crítica apresentar uma boa apreciação de obra de arte for necessário 

apresentar em seu texto os diversos aspectos abordados pelos teóricos aqui citados que 

se propuseram a analisar o que diz a crítica, nesse caso consideraremos que os textos 

das reportagens de Bravo! cumprem com esse papel de formação do olhar do apreciador 

de forma mais incisiva e completa que os textos das próprias críticas publicadas pela 

revista. Nesse caso, a definição do lugar da crítica se torna mais uma questão de gênero 

– opinativo ou informativo. Mas considerando que Bravo! tem convicção da natureza, 

anseios e necessidades de seu público leitor, deixemos então que o próprio leitor escolha 

o lugar crítico que mais atenda a suas necessidades e anseios de fruição da obra fílmica. 

Afinal, nem todos os espectadores gostam de saber o que acontecerá no filme antes 

mesmo de assisti-los. Então concluímos que cada gênero tem seu lugar na revista.  
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